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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ    29/5/2013  
 Παραβρέθηκαν: Βασιλάκη Σούλα (Τήλος),  Κορωναίου Άννα (Νίσυρος),   Κορκόνδειλα Λιάνα 
(Δωδεκανησιακή  Μέλισσα),  Βουρεξάκη  Κατερίνα,  Κουντούρης  Αντώνης   (Κάλυμνος), 
Καραϊτιανός  Γιάννης  (Κάρπαθος),  Θυμανάκη  Μαριάνθη  (Κως),  Υψηλάντη  Διονυσία  (Πάτμος), 
Οικονομίδου  Ισαβέλλα  (Χάλκη),  Ευδαίμων  Δέσποινα  (Ρόδος),  Βενέτος  Γιάννης  (Αστυπάλαια), 
Πετρίδης  Φίλιππος  (Σύμη),  Τσούκας  Δημήτρης,  (εκπρόσωπος  Συλλόγου  Συμιακών  Νέων 
«ΝΙΡΕΑΣ»),  Ασβεστά  Φωτεινή,  Κουμπιού  Παυλίνα,  Αντύπα  Μαριάννα,  Ησύχου  Βαλεντίνα 
(Λέρος),  Σουλτανάκη  Μυρσίνη,  Φούντη  Ιωάννα  Τούρλος  Φραγκίσκος,  Φραγκούλης  Γιάννης 
(Κάσος), Βουβάλη Ευδοκία, Παπαδόπουλος Νίκος (Πολιτ. Ομάδα ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ)
Απόντες: Σωτηριάδης Σωτήρης (Καστελλόριζο).
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ:
- Την 20/5, ο σύνδεσμος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» βράβευσαν τα 
παιδιά που έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα και την πατρίδα μας., 
- Την 20/5, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδία μας κ. Φραγκούλης, συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης 
για τον Δήμαρχο Τήλου Τάσο Αλιφέρη, που οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, στην 
αίθουσα Γεώργιος Γεννηματάς της Κ.Ε.Δ.Ε.  (Γενναδίου 8 κ Ακαδημίας) . Το λυπηρό γεγονός της 
εκδήλωσης ήταν η απουσία Τηλίων!
- Την 26/5,  ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων οργάνωσε αρτοκλασία στον Ι.Ν. Αγίου
 Γεωργίου Διονύσου Αττικής, παρουσία μεγάλου πλήθους συμπατριωτών και στη συνέχεια 
στήθηκε Καρπάθικο γλέντι σε παρακείμενη ταβέρνα με εξαιρετική επιτυχία.
- Την 26/5, ο Κοινωνικός Σύλλογος Συμαίων «ο Πανορμίτης» πραγματοποίησε ημερήσια 
εκδρομής σε Δελφούς, Ιτέα, Γαλαξείδι. 
- Την 26/5, η Ένωση Καλυμνίων Αττικής αναβίωσε το παραδοσιακό έθιμο «ΜΟΥΟΥΡΙ»  στην 
Καλυμνιακή Εστία, συνδυάζοντας και πολιτιστική εκδήλωση με ομιλία του επίτιμου προέδρου του 
αναγνωστηρίου «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» κ. Γιάννη Πατέλλη. 
- Από την Ένωση Χαλκιτών Αθήνας – Πειραιά, λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα: « Από την 
προσεχή Ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται να λειτουργήσει στο Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Χάλκης, 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.  Η προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
προβλέπει έμμισθη θέση Υπευθύνου Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του 
έργου, στο Δήμο Χάλκης, με σύμβαση από τον προσεχή Οκτώβριο έως την 30ή Ιουνίου 2015.  Η 
αξιολόγηση θα γίνει με τυπικά κριτήρια και οι βασικές προϋποθέσεις είναι ο/η υποψήφιος να είναι 
Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής, Άνεργος (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ) και γνώστης βασικής χρήσης 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με πιστοποιημένη γνώση). Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων είναι η 7-6-2013. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να σας αποσταλεί η προκήρυξη, 
στείλτε e-mail vanil@otenet.gr,  μήνυμα ή τηλεφωνήστε: 6974918591.   
- Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου και ο Χορευτικός Όμιλος Νέων και Φίλων 
Πάτμου ενημερώνουν τους Δωδεκανησιακούς Συλλόγους και τα μέλη τους ότι για 4η συνεχή 
χρονιά διοργανώνουν το ''Συναπάντημα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην Πάτμο'' στις 7 & 8 
Σεπτεμβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω 
συνδέσμους: http://www.facebook.com/groups/105458505399/         &
http://www.facebook.com/events/512452662145234/
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.   
         Με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας μας, ιατρού κ. Γιάννη Καραϊτιανού, 
στη  συνεδρίαση  μας  παραβρέθηκε  ο  υποδιοικητής  της  Β΄  Δ.Υ.ΠΕ,  συμπατριώτης  μας  κ. 
Χαράλαμπος Πλάτσης, προκειμένου να μας ενημερώσει  για τη σημερινή κατάσταση σε όλα τα 
θέματα Υγείας που αφορούν στα νησιά μας. Επιγραμματικά, μεταξύ άλλων, ο κ. Πλάτσης  μας 
ενημέρωσε για τις ακόλουθες εξελίξεις ανά νησί:
- Κάρπαθος: προχωράει η διαδικασία για την ανέγερση του Νοσοκομείου, ενώ παράλληλα θα
 δοθεί ένα ποσό για τις αναγκαίες επισκευές στο Κέντρο Υγείας. 
- Κάσος: η ανέγερση του νέου ΠΠΙ συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς
- Καστελλόριζο: δρομολογούνται ενέργειες λειτουργίας  Φαρμακείου, που θα επιμεληθεί ο 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρόδου  με στρατεύσιμο φαρμακοποιό. 
- Κως: έχει εγκριθεί ποσό 2.000.000€ για την προμήθεια μηχανημάτων του Νοσοκομείου
- Ρόδος: έχει εγκριθεί ποσό 1.200.000€ για αναβάθμιση του Νοσοκομείου με δύο νέα 
τμήματα Αιματολογικού και Ογκολογικού.
- Χάλκη: υπάρχει πρόβλημα τοποθεσίας για την ανέγερση ΠΠΙ
- Έχει εγκριθεί η προμήθεια μικρών μονάδων παραγωγής οξυγόνου για τα Νοσοκομεία Ρόδου και 
Κω, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατό το πρόβλημα διαθεσιμότητας οξυγόνου.
       Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες σχεδόν τις 
Νοσηλευτικές  Μονάδες.  Ο  κ.  Πλάτσης  εξέφρασε  τον  προβληματισμό  του,  σχετικά  με  την  μη 
ανταπόκριση  ιατρών  σε  προσκλήσεις  του  Υπουργείου  για  την  πλήρωση  κενών  θέσεων.  Όπως 
επισημάνθηκε   από  τους  αντιπροέδρους  μας  Ιατρό  κ.  Γιάννη  Καραϊτιανό  και  φαρμακοποιό  κ. 
Κατερίνα  Βουρεξάκη, η  απροθυμία  των  ιατρών  να  πάνε  στα  νησιά  μας  οφείλεται  στις 
ελάχιστες  προβλεπόμενες  αμοιβές  σε  σύγκριση και  με το  τεράστιο  βάρος  ευθύνης που θα 
αναλάβουν. 
      Το επόμενο σοβαρότατο θέμα που συζητήθηκε, ήταν η έλλειψη καταγραφής του ιστορικού των 
μονίμων  κατοίκων  ανά  νησί.  Ο  κ.  Πλάτσης  αναφέρθηκε  στις  προσπάθειες  του  Ο.Π.Σ.Υ,  για 
καθιέρωση «κοινής γλώσσας»
       Λόγω των σοβαρών και  διαρκώς αυξανομένων προβλημάτων στον τομέα της Υγείας,  ο 
πρόεδρος κ. Φραγκούλης, ενημέρωσε τον κ. Πλάτση για την προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας, 
μέσω  επιστολής   προς  τους  θεσμικά  ασχολούμενους  με  τα  θέματα  Υγείας   στα  νησιά  μας, 
προκειμένου  να  καταγραφούν  οι  ανάγκες  σε  φάρμακα  για  απόρους  συμπατριώτες  καθώς  η 
ηλεκτρονική καταγραφή του ιστορικού των μονίμων κατοίκων ανά νησί. Η δράση συγκέντρωσης 
φαρμάκων στη Δωδεκανησιακή Εστία, που άρχισε από το 2012, έχει ήδη αποφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, γεγονός ενθαρρύνει τη συνέχιση της όλης προσπάθειας. 
          
          ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
         Η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς ανταποκρινόμενη στην 
πρόσκληση του Δήμου Πειραιά θα συμμετάσχει με έξι περίπτερα στην 3η Πειραϊκή Αμφικτιονία, 
στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι, από την Παρασκευή 7/6 έως και την Δευτέρα 10/6, κατά 
τις απογευματινές ώρες. Φέτος, τιμώμενη περιοχή θα είναι η Δωδεκάνησος και την  Παρασκευή 
7/6 και ώρα 8μμ,  ημέρα εγκαινίων, θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας και πρόεδρος 
του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων κ. Γιάννης Καραϊτιανός. Το Σάββατο 8/6, από ώρα 8.30μμ 
μέχρι  10μμ,  η  Ομοσπονδία  μας  σε  συνεργασία  με  όλους  τους  Δωδεκανησιακούς  φορείς  της 
παροικίας  μας,  θα παρουσιάσει  χορούς  από διάφορα νησιά της  Δωδεκανήσου και  επιπλέον θα 
προβάλει  βίντεο,  με  στόχο  την  ευρύτερη  δυνατή  προβολή  των  νησιών  μας,  εν  όψει  και  της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Ο.Τ.Α.-ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
            Η Ομοσπονδία μας, προσπαθώντας να συνδράμει στον προγραμματισμό – υλοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων το ερχόμενο καλοκαίρι στα νησιά μας, με έμφαση στην στήριξη 



Δωδεκανησίων, που ασχολούνται με το θέατρο, τη μουσική κλπ,  συγκεντρώνει ποικίλες προτάσεις 
για εκδηλώσεις  όλων των μορφών της Τέχνης. Με σχετική επιστολή, στάλθηκαν ήδη  δύο 
προτάσεις θεατρικών παραστάσεων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα παρουσίασης αυτών, 
σε ένα ή και περισσότερα νησιά μας, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.   

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ
        Η Ομοσπονδία μας και ο Σύλλογος των εν Ελλάδι Κασίων διοργανώνουν εκδηλώσεις για την 
189η επέτειο του Ολοκαυτώματος της  νήσου Κάσου, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Το πρόγραμμα 
έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Ώρα 07.45 π.μ. : Όρθρος-Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα  Χατζηκυριακού, Πειραιάς.
Ώρα 10.00 π.μ. : Επιμνημόσυνη δέηση – Εκφώνηση πανηγυρικού  λόγου
Ώρα 11.00 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων στον Τάφο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
       Ο  Πρόεδρος  κ.  Φραγκούλης  ανέφερε  ότι  εξακολουθεί  να  εκκρεμεί  η  ενίσχυση  της 
Ομοσπονδίας μας, από την Περιφέρεια  Ν. Αιγαίου, που αφορά στις εκδηλώσεις της επετείου της 
Ενσωμάτωσης. Επιπλέον και σε συνέχεια των συμφωνηθέντων  κατά την ενημερωτική συνάντηση 
στη Δωδεκανησιακή Εστία, την 2/3/2013, στάλθηκε επιστολή στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Φώτη Χατδηδιάκο, με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπου περιλαμβάνονται τα ποσά του ΕΕΤΗΔΕ, 
που αφορούν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου επί της οδού Υψηλάντου 143-145 στον Πειραιά, 
ιδιοκτησίας  της  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου,  που  αγοράστηκε  την  13/11/2003,  για  τις  ανάγκες 
στέγασης  της  Ομοσπονδίας  Δωδεκανησιακών  Σωματείων  Αθηνών  –  Πειραιώς,  όπως  ακριβώς 
αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. 10.092 συμβόλαιο πώλησης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

     Σε έκτακτη επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων κ. Πασχάλη 
Συρίγο,  ενημερωθήκαμε για την πρόθεση αποστολής διαμαρτυρίας για την επικείμενη απαράδεκτη 
νέα φορολόγηση των Σωματείων μας. Το κείμενο της διαμαρτυρίας είναι το ακόλουθο: 
   «Με ομόφωνη απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης (20/5/2013) της Ομοσπονδίας μας, θέλουμε να 
εκφράσουμε  τη  διαμαρτυρία  μας  για  την  επαχθή  φορολόγηση  των  νομικών  προσώπων  μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που με τον χαρακτηρισμό αυτό συμπεριλαμβάνει,  χωρίς  εξαίρεση, 
όλους τους Συλλόγους και Σωματεία ακόμα και εκείνους του πολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίοι 
σκοπό  και  έργο  έχουν  να  διασώσουν  και  να   διαδώσουν  την  Eλληνική  παράδοση  και  τον 
λαογραφικό  θησαυρό  της  χώρας  μας.
 Θεσμοθετήθηκε με τη παρ.31 του άρθρ. 9 του Νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ Α 23-1-2013) και ο οποίος 
νόμος  ορίζει  ότι « Για  τα  ημεδαπά  και  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μη  κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ο φόρος για εισόδημα από ενοίκια υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις 
εκατό (26%)». Να σημειωθεί ότι επί πλέον καταβάλλεται και 3% συμπληρωματικός φόρος, ήτοι 
σύνολο 29% .- πλέον 55% επί του φόρου, ως προείσπραξη για τον επόμενο χρόνο.
Πρέπει  επίσης  να υπολογίσουμε  και την επιβάρυνση για  φόρο ακίνητης περιουσίας (Πρώην 
ΕΤΑΚ ).
 Στη σημερινή εποχή, με τη οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας, αυτή η επαχθής φορολογία 
που  επιβάλλατε  διαλύει  τους  συλλόγους  οι  οποίοι  σήμερα  δεν  έχουν  άλλους  πόρους  εφόσον 
καταργήθηκαν και οι χορηγίες από τους Δήμους. Τα μέλη αδυνατούν να καταβάλουν τις συνδρομές 
τους και όπως είναι φυσικό σταμάτησαν και οι χορηγίες από φυσικά πρόσωπα. Οι σύλλογοι για να 
συντηρηθούν  πρέπει  να  έχουν  κάποιο  έσοδο.  Ορισμένοι  από  αυτούς  κατόρθωσαν  με  πολλή 
οικονομία να αγοράσουν  ακίνητα για να έχουν κάποια έσοδα για την ανάπτυξη του έργου τους. Με 
τη σημερινή φορολογία ουσιαστικά διαλύονται οι σύλλογοι και κατ’ επέκταση θάβονται οι τοπικές 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.
Oι Σύλλογοι με την στρατηγική της τέλεσης ποικίλων εκδηλώσεων που είναι γνήσιες ευκαιρίες, 
αφορμές αυθεντικές για τη συνάντηση, το πατριωτικό δέσιμο και την αλληλεγγύη των συμπολιτών. 



Αιτούμεθα την τροποποίηση της επαχθούς  φορολόγησης και να λάβουν υπόψη τους σοβαρά,  όλοι 
οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς,  τη  διαμαρτυρία  αυτή  και  να  απαλλαγούν από το  ποσοστό αυτό   οι 
σύλλογοι με μικρό ετήσιο εισόδημα από μίσθωση ακινήτου, με το προσδιορισμό κάποιου πλαφόν 
και την απαλλαγή από την προείσπραξη του επόμενου οικονομικού έτους.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
     Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας προβολής και προώθησης των προϊόντων της 
Δωδεκανήσου, η Ομοσπονδία μας σε άμεση συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή 
Τομέα κ. Αντώνη Χ΄΄ιωάννου εξετάζει τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του «Νέου 
κανονισμού σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου»


